
ومممن ةيممدعيه أحممد ل أمممر على وجل عز الله قدرة بيان الكرةيمة الةية في
ل الجملممة هممذه )) المييوتى يحيييي  وهو: (( لقوله الواقع كذبه ادعاه

ةيممؤتى : أليممس قائممل قممال كمماذب, فممإن فهممو ادعاها أبدا, ولو ةيدعيها أحد
؟ إحيمماء هممذا ةيقتممل, أليممس أل السمملطان فيممأمر القتممل ةيسممتحق بالرجل

الحيمماة حيمماة, لن اسممتبقاء إحيمماء, ولكنممه ةيكممون أن ةيمكممن الجممواب: ل
موجممودة, حياة استبقى فيبقى, ولكنه حياة هذا في ةيجعل لم سابقة, هو

ننتعالى: (( الله قول في تقولون : ما قائل قال فإن مم مل   نج أك أأ مل أن ا أذ نب أت أك

ألى مني أع أل أب مئي أرا نس هه مإ نن نن أأ أل أم أت سس ا أق نف مر أن ني أغ سس مب نف نو أن سد أأ أس ا مفي أف
مض نر ل

أ أم ا ا نن أأ أك أل أف أتي أس أق نني ا سعي ا ال ممي نن أج أمي أهي ا أو أي ا نح أمي ا أأ نن أأ أك أيي ا أف نح أأ

أس نن ا سع ا ال ممي أميي ا أحي اهيي ا (( ومن ...] 32المائدة:)) [ أج نن أأ أك أييي ا أف نح أأ

أس ننيي ا سعيي ا ال ممي بإبقمماء للسنسممان, الجممواب: أحيمماهم الحيمماء  فممأثبت)) أج
فهممو ةيقتممل شممخص عممن ودافممع إسنسممان عن القتل رفع من حياتهم, ةيعني

ةينفممخ أن ةيسممتطيع أحممد ل أسنه المعلوم من جميعا, وإل الناس أحيى كأسنما
. ميت في الروح
لقمموله: وتعممالى تبممارك اللممه قممدرة الكرةيمممة:  عممموم الةيممة فوائممد ومممن

.))  قدير شيء كل على  وهو((
ممما بكممل اللممه ةيدعوا أن على م السنسان حث أعني م : الحث فوائدها ومن
بكممل اللممه تدعوا أن تربوةية فائدة هذه الدعاء, اسنتبه في ةيتعدي لم ما أراد

شيء كل على  وهو: (( به, لقوله الدعاء عليك الله حرم ما إل شيء
: هذا تقول تيأس, ل ل شيء بأي وجل عز الله دعوت إذا فإسنك))  قدير

بمماب للسنسممان ةيفتممح ةيجمموز, وهممذا فل واعتممداء عدواسنا كان ما إل ةيمكن ل
أةيسممت مدسنف مرةيض عندك كان إليه, لو واللجوء الله دعاء وباب الرجاء

إلممى وصممل الرجممل لن وجممل عممز اللممه أدعوا أقدر ما منه, فقلت: والله
قممدةير, فممادعوا شمميء كل على الله غلط, لن شك ل خطيرة, فهذا حالة

والشممراء الممبيع فممي الممرزق السممباب, طلممب بممه تقطعممت اللممه, إسنسممان
: إذا ةينجممح, وهكممذا, قممال فلم للوظيفة التقدةيم في الرزق فخسر, طلب

وغلممط, ادعمموا خطممأ : هممذا سنقممول ؟ له سنقول ماذا أدعوا؛ حاجة ما خل ص
الغاسمل, لمه دعموا إسنسمان ممن قمدةير, كمم شميء كمل علمى فمالله اللمه

ةيعممافيه لتشييعه, ثممم أصحابه النعش, وتهيأ له الكفن, وقربوا له واشتروا
على الله بأن آمنت متى قدةير, إذا شيء كل على الله وجل, لن عز الله
ممما شمميء كممل الله, اسأل قدرة على شيئا تستصعب فل قدةير شيء كل
كييل علييى  وهو: (( قممال ولهممذا تيأس ول رحم قطيعة أو إثما ةيكن لم



ةييممأس ل السنسممان أن : تفيد لكم قلت كما الجملة وهذه))  قدير شيء
ةيكممن لممم ممما أراد ممما بكل تعالى الله ةيدعوا وجل, وأن عز الله رحمة من
  رحم. قطيعة أو إثما
آخممره إلممى ... )) شيء من فيه اختلفتم  وم ا: (( وجل عز قال ثم

الفوائد:  من الةية هذه في
ل الواقممع, ةيعنممي هممو النمماس, وهممذا بيممن اختل ف ةيكممون أن لبد : أسنه أول

الختل ف ةيختلفمموا, وسممبب أن لبممد النمماس بيممن الختل ف ترفع أن ةيمكن
المل م " رفع كتابه في الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ ذكرها كثيرة
عليممه وزدسنمما سنممافع, لخصممناه مختصممر كتمماب  وهممو" العل م الئمة عن

ذكرهمما الممتي القواعممد على التطبيقية المثلة بعض الشيء, وذكرسنا بعض
العلميي اء " اختل ف اسمممها صممغير الرسممالة كتابنمما فممي اللممه رحمممه

. مفيد  وهو" منه وموقفن ا
حكممم إلممى الرجمموع الختل ف عنممد الممواجب الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن

)). الله إلى  فحكمهتعالى: (( الله الله, لقول
لعممموم والخممرة الممدسنيا في الله إلى حكمه : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
فغلممط, الخممرة فممي ذلك خص من  وأما)) الله إلى (( فحكمه:  قوله
نن: (( تعممالى قممال كممما اللممه حكممم إلممى سنرجممع الممدسنيا أمور في حتى مإ أف  

نم هت نع أز أن ا سء مفي أت ني هه أش ددو هر ألى أف مه مإ نل مل ال هسو نر نن أوال نم مإ هت أن هكن هنو مم نؤ هت
مه نل م م مب ال نو أي نل مخر أوا ].59النساء:)) [ ال
لقمموله الختل ف عند البشرةية القواسنين إلى الرجوع : تحرةيم فوائدها ومن
غيممره, إلى ل )) الله إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم  وم ا: ((
فالجواب: بلممى, ؟ حجة الصحابي قول أن تقولون قائل: ألستم قال فإن
بممأن القممول علممى إجماعيممة, لكممن هممي ممما هذا, المسألة في خل ف على

مسممتندون لكننمما : بممذلك : بلى, سنقممول قلنا حجة أقوالهم الصحابة فقهاء
وسيينة بسيينتي عليكم(  : وسمملم عليممه الله صلى الرسول قول إلى

الخلفمماء أن الصحيح  لن)) بعدي من المهديين الراشدين الخلف اء
هممم الراشممدون الخلفمماء ليس بأعيان, ةيعني ل بأوصا ف معلقة الراشدةين

علمما أمتمه فمي وسملم عليمه اللمه صملى النمبي خلف من كل بل الربعة
عليممه اللممه صمملى النبي خلف من راشد, أرشد خليفة هذا وتعليما ودعوة
. وجل عز الله حكم إلى رجوعا الصحابة هم وسلم
بممالخل ص وسمملم عليه الله صلى النبي : إعلن الكرةيمة الةية فوائد ومن

إلممى ةيرجممع الممذي ذالكممم  أي)) ربييي اللييه (( ذلكم:  لقمموله والتوحيد



. ربي الله هو حكمه
وسمملم عليه الله صلى النبي هدي من : أن الكرةيمة الةية هذه فوائد ومن

وحممده كلمممة  لكممن)) تييوكلت (( عليه:  لقوله وحده الله على التوكل
. التأخير حقه ما تقدةيم طرةيقه الذي الحصر من ؟ أخذسناها أةين من

عليممه اللممه صمملى الرسممول هممدي من أن : أةيضا الكرةيمة الةية فوائد ومن
كممان  وإذا)) أنيييب (( وإليه:  لقوله وحده تعالى الله إلى السنابة وسلم

بممه سنأخممذ أن علينمما وجممب وسمملم عليممه اللممه صلى الرسول هدي من هذا
لميين حسنة أسوة الله رسول في لكم ك ان  لقد: (( تعالى لقوله
سا الله وذكر الخر واليو م الله يرجوا ك ان )) . كثير

) هممل) واحدة أمة لجعلكم الله ش اء (( ولو:  تعالى : قولهالسائل
مممؤمنهم النمماس جميع بهداةية السنسان ةيدعوا أن الدعاء في العتداء من

؟ وكافرهم
ةيمثلمون مماذا عصمرك فممي النمماس العتممداء, لن ممن : ل, ليمسالشميخ
. الدعاء في العتداء من قليل, فليس ؟ كلهم للبشر بالنسبة
 ؟... وأسنه للساحر : بالنسبةالطالب
 ؟ وةيميت ةيحيي الساحر : هلالشيخ

؟ عليه ةيرد : كيفالطالب
الميممت أن للنمماس خيممل إن ةيميت, ةيعنممي ول ةيحيي : ليس : سنقولالشيخ
الممذي السمماحر ةيدرك لم أحد جاء لو حقيقة, ولهذا ةيتحرك لم فهو تحرك
ةيتحرك.  ل ميتا لدركه الناس على به غشى
سنحممن, ممما قسمممناها ثممم للممه الرحمة إثبات ؟ هنا حقيقية صفة قلنا سنحن

. عموما الرحمة هذه, قسمنا الةية باعتبار قسمناها
(( وم ا:  وتعممالى تبممارك اللممه قممال الرجيممم الشمميطان مممن بممالله أعوذ

... ؟ الةيممة معنممى ) ممما) الله إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم
والممدسنيا الممدةين أمممور فممي إذا اللممه؛ إلممى ةيرجممع الدةين أمور في الختل ف
تعالى, طيب.  الله إلى فحكمه

القمواسنين همذه كماسنت إذا ؟ بمالقواسنين الحكمم تحرةيمم همذا من ةيؤخذ هل
إلممى السنسممان اضطر لو إليها. طيب الرجوع ةيحرم فإسنه الشرةيعة تخالف

قصممده كان إذا التحاكم, ةيعني  أصل... ؟ الوضعية القواسنين إلى التحاكم
بمعنممى إليهممم التحمماكم قصده كان إذا جائز, أما فهذا حقه إلى الوصول

طيب.  ةيجوز ل فهذا النافذ هو حكمهم أن
بمنزلممة جعلهممم كممأسنهم  ةيعنممي... ؟ الجممواز وجممه ممما الول المموجه علممى



ششرط إلممى ةيتوصل أسنه على حكام أسنهم على حقه, ل ةيستنقذون الذةين ال
طيب.  بهم حقه
... ؟ طرةيقممه ممما ؟ ل أو حصممر  فيهمما)) تييوكلت (( عليه تعممالى قوله

حقممه ممما تقممدةيم أحسممن, لن بممالعم التعليممل هذا التأخير حقه ما تقدةيم
طيب.  الحصر ةيفيد التأخير

علممى كممامل تفوةيضمما تعالى الله إلى المر  تفوةيض... ؟ التوكل معنى ما
الله على التوكل بين الفرق طيب. ما وجل عز الله إلى مفتقر أسنت أسنك

حاجممة فممي اسممتخدامه ةيعنممي السنسممان على  التوكل... ؟ السنسان وعلى
شممئت لممو فمموقه, ولهممذا أسنممت أسنممك تعتقممد الحال هذه عليها, وفي توكله

وجممل عممز اللممه علممى تعتمممد اللممه علممى التوكممل الوكالة, لكممن لفسخت
طيب.   ؟ ةيشاء, واضح كما الفاعل هو أسنه على إليه المر مفوضا

. تعالى الله قال ثم
هر:  القارئ مط أف ا مت ((  أوا أم نس مض ال نر ل

أ أل أوا أع نم أج هكيي نن أل نم مميي هك مسيي هف نن أأ

سج ا أوا نز أن أأ مم م م أو أع ا نن أل سج ا ا أوا نز نم أأ هك هؤ أر نذ مه أي أس مفييي نييي مه أل مليي نث مم ءء أك ني أشيي
أو هه هع أو ممي نس هر ال مصي أب هه ال ألي هد *  مليي أق ا مت أم أوا أم نسي مض ال نر ل

أ هط أوا هسي نب أي
أق نز رر نن ال أم هء مل أش ا هر أي مد نق أي هه أو نن رل مإ هك سء مب ني ءم أشيي ملييي -11)[الشممورى:) أع

12. [
محممذو ف مبتدأ ) فاطر: خبر) والرض السم اوات (( ف اطر:  الشيخ

ةيممتركب أن ةيمكن ل العربية اللغة لن : هذا قلنا وإسنما فاطر هو والتقدةير
الفعممل, منمماب ةينمموب ممما أو وفاعممل فعممل أو وخبر مبتدأ من إل كلم بها

فهممو سممبق مثال غير على الخالق بمعنى فاطر, والفاطر هو فاطر: أي
هممي معروفان, السممماوات والرض والسماوات السماوات؛ بدةيع بمعنى

شداد, وبيممن سبع أسنها وبين عنها الله أخبرسنا التي السبع السماوات هذه
بنين اهيي ا (( والسم اء:  تعممالى فقممال بأةييممد بناهمما وتعممالى سممبحاسنه أسنه

وجممل, عممز اللممه ةيد الةية هذه في بالةيد المراد بقوة, وليس ) أي) بأييد
وأةيممد))  (( بأييييد:  قممال : بأةيدةينا ةيقل لم سنفسه إلى ةيضفها لم الله لن

شييدادا سييبع ا فوقكم (( وبنين ا:  كقوله فهو قوي إذا ةيئيد آد مصدر
: إسنهمما عنهمما اللممه قممال فقممد القيامممة ةيمموم كان إذا الشداد السبع ) هذه)

فهممي الرض أممما ضممعيفة؛ ) أي) واهية يومئذ (( فهيواهية:  تكون
ةيممراد مفممردة والرض سممبع لسنها مجموعة والسماوات المعروفة؛ أرضنا

: فقممال سممبع أسنها الطلق سورة في وجل عز الله بين الجنس, وقد بها
يتنييزل مثلهيين الرض وميين سم اوات سبع خلق الذي (( الله



أن المعلوم  ومن)) مثلهن الرض (( ومن:  ) فقال) بينهن المر
بوسنا والرض السماوات بين أن إذ الذات في مماثلة ليست هنا المماثلة

السممنة بممه جمماءت ممما ذلممك العدد, وةيؤةيد في مثلهن المراد شاسعا, لكن
مين شيبرا اقتطييع ( من:  وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قال فقد

.  ) أراضين سبع من القي امة يو م به الله طوقه ظلم ا الرض
" )) مبييدعهم ا والرض السييم اوات " (( فيي اطرالمفسممر:  ةيقممول
بممدةيع, بمعنممى فسممرسناها مبممدع, ولكنمما بمعنممى فمماطر ةيفسممر أن ةيرةيممد

جمماء لممما اللفممظ مطابقة واحد, لكن المعنى تفسيره ةينافي ل وتفسيرسنا
طيب.  بدةيع ؟ مبدع أو بدةيع القرآن في جاء أولى, والذي القرآن به

أسنفسممكم مممن لكممم صممير  أي)) أزواج ا أنفسكم من لكم (( جعل
ةيميممل  كأسنه" آد م ضلع من حواء خلق " حيث:  الشارح قال أزواجا
ل غيمر هذا حواء, ولكن هنا بالزواج المراد أن إلى الله رحمه صمحيح, ب
بعيممدة السنممثى تكن لنا, لم مشاكلت سنساء ةيعني أزواجا أسنفسنا من جعل
ول ألفهمما ممما الرجممل شممكل عممن بعيدة كاسنت لو الرجل, لسنها شكل عن

مممن  أي)) أنفسكم (( من:  إذا ورحمة, وقوله مودة بينهم الله جعل
كمماسنت ل, لممو زوجممة لممه جعممل السنسان سنفس من المراد جنسكم, وليس

المممراد بنتممه, لكممن تكمون بنته, لسنهمما تكون لسنه زوجة تكن لم سنفسه من
أن آييي اته (( ومن تعممالى اللممه قال جنسكم, كما من أي أسنفسكم من

). ) إليه ا لتسكنوا أزواج ا أنفسكم من لكم خلق
سنعممم جمممع  السنعممام)) أزواج ا النع ا م (( من أةيضا لكم  جعل)) (( و

وغيممر والتنميممة السنتمماج أجممل مممن وإسناثا ذكورا أي السنعام, أزواجا كبهيمة
" ما ةيخلقكم  بالمعجمة)) فيه " (( يذرؤكم:  قال المصالح؛ من ذلك

عممن ةيعممبرون ل, لكممن ؟ عجمي شيء القرآن في هل ؟ المعجمة معنى
في معرب فهو بضده, وإل الشيء تسمية باب من معجم بأسنه المنقوط

المعجممم المعنممى, إذا ةيفهم ولم لشكل مثل النقط هذه لول الواقع, لسنه
اب ممن بمذلك المنقط, وسمي مون بضمده, كمما الشميء تسممية ب ةيس

طيممب ةيتعبممد؛ أي فيممه الوحي: ةيتحنث بدء حدةيث في كما بالتحنث التعبد
المدال, ضمد معجممة السين, الذال ضد المهملة, الشين ضدها المعجمة

ذلممك, وأحياسنمما أشممبه ممما أو بممالوجهين أو مثلثممة فيسممموسنها الحركات أما
: بالمثلثة قالوا معجمة كلتاهما المشتبهتان الكلمتان كاسنت : إذا ةيقولون

: ةيقولممون ولكممن الشممكال زال ممما : معجمممة قممالوا لممو والثاء التاء مثل
احممترازا ألممف فيهمما التي المشالة بالظاء ةيقولون والظاء بالمثلثة, الطاء



العلممماء عنممد معروفممة اصممطلحات مشممالة, المهممم غير لسنها الضاد من
لها ةيذرأ سناقص, لن تفسير وهو بيخلق ةيذرأ  فسر" " يخلقكم:  وقوله
ة فمي تعمالى قمال والسنتشمار, كمما البمث وهو الخلق على زائد معنى آةي
الخلممق, مممن أخممص ) فالممذرء) دابيية كييل من فيه ا (( وبث:  أخرى

الجعل )) أي " (( فيهقال:  وةينشركم, ثم إذا: ةيبثكم ةيذرؤكم فمعنى
: قممال ثممم بيخلقكم ةيذرؤكم أول  فسر" بسببه يكثركم أي المذكور

بالتوالممد والنشممر والبممث الصح, التكثير هو الثاسني ةيكثركم, والتفسير أي
: ةيقممول  ةيممذرؤكم" بيي التغليب والنع ا م للن اسي " والضمير:  قال
البشممر والسنعممام, السناسممي للسناسممي والميممم الكمما ف وهممو الضمممير إن

ضمممير جمماء هنمما الضمممير لن ؟ للتغليب البهائم, للتغليب, كيف والسنعام
ذلك جاء عاقلة, لكن غير لسنها العاقل ضمير لها ةيأتي ل العاقل, والسنعام

)) فيييه (( يذرؤكم:  قممال والبهممائم للسنسممان الممذرء كان لما للتغليب
بتغييممر ةيكمون قممد التغليممب أن فيممه, اسنتبهمموا ةيمذرؤكم : ةيذرؤكن ةيقل ولم

والقمممر للشمممس ذلممك, القمممران أشممبه وممما بالضمممير ةيكون قد السم
وقمممر قمر لكان التثنية على فكيته لو القمران لسنه السم بتغيير تغليب
قمموله في السم, الضمير بتغيير فهنا وشمس قمر كذلك, المراد وليس

علممى وأسناسممي بهممائم مممن ذكممره سممبق ممما على  ةيعود)) (( يذرؤكم: 
المممؤسنث ضمممير الضمممير ةيكممون أن لمموجب التغليممب التغليب, لول سبيل

للسناسي.   مذكر وضمير للبهائم
لممما ) السممميع) البصير السميع وهو شيء كمثله (( ليس:  قال

)) الكيي ا ف كمثلييه " (( ليسوعل, قال:  جل ةيفعل لما ةيقال, البصير
ليممس الكمما ف وزةيممادة زائممدة  الكمما ف" له مثل ل تع الى لنه زائدة

التي اللفية في الله رحمه مالك ابن قال زائدة, ولهذا دائما غرةيبا, تأتي
تشبيه هذا"  بك ا ف شبه: "  ةيقول حفظها ةيترك أل النحو لطالب ةينبغي

لتوكيد وزائدا"  التعليل بها ةيراد قد " أي يعنى قد التعليل " وبه ا
لممو أسنهمما بمعنى زائدة الكا ف الةية هذه في زائدة؛ تأتي وقد " ةيعني ورد

؟ ل أو الكلم ةيسممتقيم شمميء مثله ليس قيل الكلم, لو لستقام حذفت
للتوكيد, الكا ف جاءت ؟ الكا ف جاءت لماذا شك, لكن ل الكلم ةيستقيم

زةيممادة فيهمما هنمما مثله, فالزةيممادة ليس كهو مرتين: ليس المثل سنفى كأسنه
عممن ومممرة الكا ف طرةيق عن مرتين, مرة المثلية سنفى كأسنه معنى, وهو

كهممو التقممدةير: ليممس وإن مثممل الزائممد ةيقممول: إن مثل, وبعضممهم طرةيق
الزةيممادة تكممون أن بيممن المممر دار إذا ضعيف, لسنممه قول هذا شيء, لكن



اللغممة فممي ةيممأت لم حرفا, لسنه الزةيادة تكون أن فالواجب اسما أو حرفا
ليممس زائدا فمجيئه غيره في معناه الحر ف السماء, ولن زةيادة العربية

عنممدسنا بعيد, إذا زائدا سنفسه, فإتياسنه في معنى على ةيدل بغرةيب, والسم
قولن: 

مثله, وتكون العربية اللغة في وجرى سهل وهذا زائدة الكا ف أن الول
ضممعيف, بعضممهم قول وهو مثل قال: الزاد للتوكيد, وبعضهم هنا الزةيادة

شمميء, والمثممل كصفته الصفة, ةيعني: ليس بمعنى هنا المثل : إن ةيقول
وعييد الييتي الجنة (( مثل:  تعممالى قمموله مثممل الصممفة بمعنممى تأتي

ليممس اللممه : إن سنقممول ضعيف, لسننمما أةيضا وهذا صفتها ) أي) المتقون
علممى هممذا : إن ةيقمول صممفاته, بعضمهم فممي ول ذاتممه فممي ل شيء مثله

فممن مثل لمه أن فمرض لمو مثل لمثله ةيكن لم إذا المبالغة, ةيعني سبيل
العممرب لسممان علممى جرى مما هذا مثل, وأن هو له ةيكون أل أولى باب

كمثييل " ليسذلك:  على الوصف, وأسنشدوا في المبالغة في للمبالغة
الخيممر إطلقا, وهذا له سنظير ل هذا المبالغة, ةيعني  من" زهير الفتى
حيممث مممن الجملممة, لكممن هممذه إعممراب فممي القمموال أقرب هما والول
ول ذاتممه في ل شيء كمثله ليس تعالى الله بأن سنؤمن والعتقاد المعنى

علينمما شيء, ةيجب كل في شيء كمثله أفعاله, ليس في ول صفاته في
مختلفممة, الذوات سنرى الذوات, سنحن لجميع مخالفة بهذا, فذاته سنؤمن أن

مممن مركبممة أشممياء هنمماك ودم وعصممب ولحم عظم من مركب السنسان
فممي الكممون فممي موجود شيء لكل مباةين وجل عز أخرى, الرب جواهر

ل, ولهممذا ذلممك أشممبه وما الفضة مثل الذهب مثل : إسنه مثل تقل ل ذاته
فضممة مممن أو ذهب من ربك هل محمد للرسول: ةيا المشركون قال لما
اللييه هييو (( قل:  تعممالى قوله تعالى الله أسنزل كذا من أو كذا من أو

) فل) أحيد كفيوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد الله أحد
شمميء أي علممى تصممورت مهممما أبممدا, لسنممك وجممل عز الرب ذات تتصور

ليس مثيل له ليس صفاته في له, كذلك سنظير ول له مثيل ل ؟ تتصورها
صفاته. من صفة أي في سنظير له

همذه فمي سنظيمر لمه وجمل, همل عز الله صفات من العلم, العلم ولنأخذ
محممدود, علممم ذي كممل أبممدا, علممم الصممفة هذه في له سنظير ل ؟ الصفة
نن:  وجممل عممز اللممه قممال ؟ كممذلك محدود, أليس علمه الناس أعلم مإ  ))
أه نل هه ال أد نن هم مع نل مة مع أع نس ا هل ال رز أن هي أث أو ني أغ نل هم ا أل نع أي م م مفييي أميي ا أو أحيي ا نر ل

أ ا
أم ا مري أو ند ءس أت نفي أذا أن هب أميي ا مسيي نك سدا أت ممما تممدري ل بنفسممك ) أسنممت) أغي



لصمر ف تعممل, إمما ل ولكن وكذا كذا ستعمل أسنك تقدر غدا, قد تكسب
مما لكمن وكمذا كمذا سمنفعل غمدا أن سنقمدر خارجي, كلنما لماسنع أو الهمة

توجممد أو الفعل هذا عن همتنا الله ةيصر ف ةيكون, قد ما سندري سنفعله, ول
سنممدري ممما مرادسنمما وبين بيننا حيلولة أو سفر أو مرض من خارجية مواسنع

منه علما عندك أن تفكر ل بالمشاهدة, الغائب محدود علمك عنه, أةيضا
فممي ولممده ةيفعممل ماذا ةيعلم ل سناقص, السنسان علمك المشاهد في حتى
تعلممم ل أسنممك العلممم في وأضعف هذا من أشد بيته, بل في أهله ول بيته
ل جسمممك فممي وهممي حياتك بها التي روحك م الله سبحان م سنفسك عن

اللممه أسنزل الروح عن وسلم عليه الله صلى النبي سألوا عنها, لما تدري
أكتعالى:  أن هلو أأ نس أي أو من ((  مح أع درو مل ال هح هق درو نن ال مر مم نم ربييي أأ ) ثممم) أر
أم ا:  فقال السؤال هذا على وبخهم أو نم ((   هت متي أن هأو مم مم نل مع نل نل ا سل مإ ملي أق

وأسنتممم الممروح عممن : تسألون وتعالى سبحاسنه ةيقول ] كأسنه85)[السراء:)
إل عليكممم بقممي قليل, ممما إل الشممياء عن علمتم بالشياء, ما أحطتم ما

بيممن التي روحه ةيعلم ل السنسان كان فإذا ؛ عنها تسألوا حتى الروح علم
اسمممع وجل عز الله العلم, علم سنقصان على دليل فهو حياته وبها جنبيه
بييه توسييوس ميي ا ونعلييم النسيي ان خلقنيي ا (( ولقد:  ةيقممول ماذا

سنفسممه, فممي ممما ةيعلممم وجممل عممز فالله حيوان كل إسنسان  كل)) نفسه
؟.  هذا مثل المخلوق علم هل واضح

ممما بقممدرهم كلهممم الخلممق اجتمممع لممو أحد, بل ليس القدرة, القدرة في
قممدةير, شمميء كممل علممى وجممل عممز الله الله, فإن قدرة من شيئا ساووا
) ةيعنممي) واحييدة صيييحة إل ك انت (( إن:  وجممل عز الله قال اسمع

لييدين ا جميعيي ا هييم (( فإذابهممم:  اللممه ةيصمميح واحممدة صمميحة البعممث
والكهممو ف الغابممات فممي ولممو الممدسنيا أقطممار فممي ) كلهممم) محضييرون

لييدين ا جميعيي ا هييم (( فإذا واحممد آن فممي ةيأتون كلهم البحار وأعماق
ل ؟ قممدرة ةيماثلهمما أو ةيشممابهها أن ةيمكن هل القدرة هذه))  محضرون

شيء.   كمثله ليس الله : إن سنقول أبدا, لذلك ةيمكن
السمنة, كمل وأهمل والممثلمة المعطلمة بهما اسمتدل الةية هذه أن واعلم

(( وهييو:  قممالوا السممنة, الممثلممة وأهممل والمعطلممة الثلثممة: الممثلممة
وتعممالى سبحاسنه الله لن المماثلة على ةيدل إثبات))  البصير السميع

مممن عربممي بلسممان الله جعله بالقرآن, والقرآن خاطبنا م شبهتهم هذه م
عربييي ا قرآنيي ا جعلنيي اه (( إن ا:  تعممالى اللممه قال وسنفهم سنعقل أن أجل

سنفسه به وصف مما بشيء الله خاطبنا : فإذا ) قالوا) تعقلون لعلكم



أن فيجممب بممه سنحس ما إل سنفهم ل سنفهم, وسنحن ما على سنحمله أن وجب
تعممالى اللممه : إن قممالوا معلوما, ولذلك كان ما على لله صفة كل تحمل

ةيمكممن عبممدسناه, ول ما مثلنا كان لو العافية, والله الله خلقه, سنسأل مثل
أخممبر مممما قممالوا: ةيلممزم الضالة بعقولهم هم مثله, لكن السنسان ةيعبد أن

أن ؟ صممفاتنا, والشممبهة مثممل تكممون أن الصممفات من سنفسه عن به الله
خاطبنمما سنشمماهد, فممإذا ممما إل سنفهم ل وسنحن وسنعقل سنفهم بما خاطبنا الله
عندسنا.  المعلوم على سنحمله أن وجب غائب شيء عن

صممفة : كل  وقالوا)) شيء كمثله (( ليس:  بقوله استدلوا المعطلة
منفية, والممذي تكون أن فيجب التمثيل على تدل فإسنها لنفسه الله أثبتها
فإسنهمما لنفسممه اللممه أثبتهمما صفة : كل ةيقولون الممثلة هم الباب لهم فتح

ذلك صفة, مثال كل تمتنع أن ةيجب ممتنع, إذا التمثل, والتمثيل تستلزم
الحقيقممي, السممتواء العرش على ةيستوي لم وجل عز الله : إن ةيقولون

للمخلمموق, مممماثل فيكممون جسممما لكممان العممرش علممى اسممتوى لممو لسنه
السنسان كاستواء عرشه على الله استواء أن تصوروا هم الن فتصوروا

ةيسممتوي السممتواء, السنسممان أسنكممروا الفهم هذا فهموا السنعام, فلما على
م ا والنع ا م الفلك من لكم (( وجعل:  تعالى قال كما البعير على

علمى اللمه اسمتواء أن فهموا ) هم) ظهوره على لتستووا تركبون
تمثيممل : هممذا السنعام, وقممالوا على البعير على السنسان كاستواء العرش

إسنكاره.  فيجب الله على مستحيل والتمثيل
: لله, وقالوا صفة كل ضاهاهم, سنفوا ومن والجهمية المعتزلة قول وهذا

التمثيممل ةيسممتلزم الثبممات أن ؟ بشمميء, الحجممة اللممه سنصمف أن ةيمكن ل
عقل مسممتحيلة المماثلة مثل, وأةيضا له ةيكون أن سنفى قد وجل عز والله

ليس الله أن على والشرع العقل دل م زعمهم على م العقل دل فيكون
أسنهممم أمرهممم حقيقممة الصممفات, فهممؤلء جميممع سننفي أن مثيل, فيجب له

علممى تممدل الدلممة أن اعتقممدوا حيث أول ثاسنيا, مثلوا عطلوا ثم أول مثلوا
هممذه وأسنكممروا, ولكممن عطلمموا ذلممك بعممد فاسد, ثممم اعتقاد وهذا التمثيل
: ةيقولمموا أن إما ؟ وجودا لله تثبتون لهم: هل ةيسير, سنقول دفعها الشبهة

ةيقولمموا أن ةيحيصون, إما ةيمكن ما ؟ كذلك ةيقولوا: سنعم, أليس أن وإما ل
حقيقممي وجممود هو وجودا, سنقول: هل لله أثبتوا : ل, فإذا ةيقولوا أو : سنعم

: حقيقممي قالوا إشكال, وإن فيه ما كفروا : وهمي قالوا إن ؟ وهمي أو
ةيقولمموا أو : سنعم ةيقولوا أن إما ؟ وجودا لسنفسكم تثبتون هل : طيب قلنا

: ةيقولممون لن شيء, لكن بل أشباحا سنخاطب : ل : ل, قلنا قالوا : ل, إن



لسنكممم التمثيممل ةيلزمكم : إذا وجودا, سنقول لسنفسنا سنثبت :سنعم ل, ةيقولون
الباطل التمثيل, شف فيلزمكم للمخلوق ثابتة هي صفة تعالى لله أثبتم
سنقول : ل قالوا الغلة من اللزام هذا عن قوم اسنفك ةيندحر, لكن أن لبد
اللممه سنقممول: إن : ل قممالوا ؟ مممن تعبممدون بممالله موجود, أعمموذ الله : إن

معممدوم, تقولوا: إسنه أن لزم موجود : غير قلتم موجود, قلنا: معدوم, إذا
قبممل معدوما ةيكون الخلق من الموجود مثلتم, لن  معدوم قلتم: إسنه إن

النسيي ان علييى أتييى (( هل:  تعممالى اللممه وجوده, قال وبعد وجوده
منمما حقيقية, الواحد ) وهذا) مذكورا شيئ ا يكن لم الدهر من حين ا
معممدوم اللممه أن قلتممم معممدوم, فممإن بشمميء ليممس بسممنتين ولدته قبل

معممدوم, ول موجممود : ل سنقممول : إذا قاعدتكم, قالوا على ومثلتم شبهتم
ةيكممون أن ةيمكممن هل أكبر : الله معدوم, سنقول ول موجود : ل بالله أعوذ

معممدوم, وإما موجود إما فهو شيء كل ؟ معدوما ول موجودا ل الشيء
وجممود مممن لبممد تنمماقض, والمتناقضممان تقابممل والعدم الوجود تقابل لن

ول موجممود قممالوا: ل ةيمتنعمما, فممإذا أن ول ةيجتمعمما أن ةيمكممن أحممدهما, ل
ل الباطل والممتنعات, فأهل بالمستحيلت الن سنقول: شبهتموه معدوم

الباطلة.  لوازمه من لهم مفر
بممما سنصممفه لكننمما بصممفة ةيتصممف ل أسنه سنقول ل وقالوا: سنحن قوم تكاةيس
الصممفات, سننكممر قممالوا: ل سنفسممه, اسنتبممه على به ةيحكم ول عليه به سنحكم
سنفسممه, وهممؤلء علممى بممه ةيحكممم بممما ل عليممه بممه سنحكممم بممما سنصفه لكن

الصممفات, أكممثر وأسنكممروا الصفات بعض أثبتوا الشعرةية هم المتكاةيسون
الحيمماة, والعلممم, البمماقي, فممأثبتوا وأسنكممروا سممبعا الصممفات مممن أثبتمموا

: ل قممالوا البمماقي والقدرة, والسمع, والبصر, والرادة, والكلم, وأسنكروا
السممبع, فهممذه الصممفات هممذه إل الحقيقممة وجممه على الصفات من سنثبت
بعضممها, الكلم فممي السممنة أهممل وبيممن بينهممم اختل ف علممى حقيقة ثابتة

؟ بممه تعملممون سنثبته, اةيش ل السنة, والباقي أهل عند الكلم غير عندهم
معنمماه, ممما سنممدري : ل سنقممول بممأن التفوةيض : إما طرةيقان : فيه لنا قالوا
ا, والشماعرة الحقيقمة فمي وهو تأوةيل ةيسموسنه الذي التأوةيل وإما تحرةيف
سنعممر ف أن ةيجممب السمملمية, ولهممذا البلد فممي اسنتشممارا النمماس أكممثر هم

ةيممزول أو المممذهب هممذا ةيتقلممص حتى عليهم الرد تماما, وسنعر ف مذهبهم
أن تعمالى اللمه الحممق, سنسمأل إلممى ةيزةيلمه أن تعالى الله بالكلية, وسنسأل

وةيرضى.  ةيحب ما إلى وإةياكم ةيوفقنا برحمته, وأن وإةياكم ةيشملنا


